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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: A.M. Demmers-Van der Geest, A.G. van der Maas, W.H.J.M. Schenkelaars,
A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D. Sinke, secretaris
Besluitenlijst voor de vergadering van 04/06/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 28 mei 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 28 mei 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Begroting 2020, 2e begrotingswijziging 2019 en jaarstukken 2018 VRZ
LBvI
Begroting 2020, 2e begrotingswijziging 2019 en jaarstukken 2018 VRZ.
Conform advies
Kennisnemen van de begroting 2020, 2e begrotingswijziging 2019 en jaarstukken 2018
VRZ
De raad voorstellen om:
1. Een positieve zienswijze te geven op de concept programmabegroting 2020, waarbij
zorgen worden uitgesproken over de oplopende kosten bij gelijkblijvend beleid en
daarbij te verzoeken om een fundamentele discussie te voeren over de toekomstige
invulling van de veiligheidszorg – en daarbij in het bijzonder de brandweerzorg – in
Zeeland.
2. een positieve zienswijze te geven op de concept-2e begrotingswijziging 2019;
3. de jaarstukken 2018 VRZ voor kennisgeving aan te nemen.
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1e berap 2019 en 1e voortgangsrapportage projecten 2019
PL
1e berap 2019 en 1e voortgangsrapportage projecten 2019 (Zie bijgevoegde stukken).
Conform advies
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Verantwoording RPCZ subsidie schoolbegeleiding 2018
JK
Van het RPCZ is de inhoudelijke en financiële verantwoording ontvangen van de
schoolbegeleiding die zij uitgevoerd hebben op de scholen in Noord-Beveland in 2018.
Naar aanleiding van deze verantwoording kan de subsidie vastgesteld worden.
Conform advies
U wordt voorgesteld de subsidie schoolbegeleiding 2018 aan het RPCZ vast te stellen.
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Ontwerp begroting 2020 SWVO
BJP
Ontwerp begroting 2020 SWVO.
Conform advies
De raad voor te stellen:
In te stemmen met de Ontwerp Programmabegroting 2020 SWVO en in de zienswijze
aan SWVO de volgende zaken kenbaar te maken:
•Reële meerjarenbegroting
Het is wenselijk dat SWVO een reële meerjarenbegroting opstelt, die gebaseerd is op
landelijke indexatiecijfers, loonsverhogingen in cao’s, rekening houdend met
contracten, demografische groei en invloed van landelijke maatregelen (zoals gevolgen
aanzuigende werking abonnementstarief), beleidsindicatoren en financiële kengetallen;
• Aanzuigende werking abonnementstarief
In een 1e of 2e begrotingswijziging 2019 alsmede een 1e begrotingswijziging 2020 zo
snel mogelijk na het beschikbaar komen van de uitkomsten van de landelijke monitor
evaluatie abonnementstarief, die uitkomsten meerjarig meenemen;
• Onderbouwing post Innovatie en Uitvoering Begeleiding
- Er dient een onderbouwing opgesteld te worden van met name de post Innovatie en
Uitvoering Begeleiding, in relatie tot het Actieplan Begeleiding;
- Gelet op de ontwikkelingen in de kosten van begeleiding, dient de afgesproken
reservering voor innovatie van 5% van de kosten van Zorg in Natura heroverwogen
worden en eventueel omgezet te worden in een vast bedrag.
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Besluit op bezwaar omgevingsvergunning verbouw winkel Hoofdstraat 50a en b
en bouw 3 woningen Nieuwstraat 2, 2a en 2b Kortgene
WK
Er is een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van het bestaande
winkelpand Hoofdstraat 50a, het realiseren van een appartement boven deze winkel,
Hoofdstraat 50b en het bouwen van 3 rijwoningen Nieuwstraat 2, 2a en 2b in Kortgene.
Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend. Er heeft een hoorzitting
plaatsgevonden bij de bezwarencommissie.
Conform advies
- Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren;
- Het bezwaarschrift ongegrond verklaren;
- In heroverweging het bestreden besluit handhaven.
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Besluit op bezwaar omtrent afwijzen verzoek om handhaving tegen geplaatste
schuur
WK
Er is een verzoek om handhaving ingediend tegen een geplaatste schuur. Deze schuur
is zonder vergunning gebouwd. Het verzoek om handhaving is afgewezen omdat het
schuurtje vergunningsvrij is. Er is een bezwaarschrift ingediend.
Conform advies
- Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren;
- het bezwaarschrift ongegrond verklaren;
- in heroverweging het bestreden besluit handhaven.
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Toepassen van ruimte-voor-ruimte-regeling voor Katse Groeneweg 3
MvdM
Bouw van een compensatiewoning voor de Zeeuwse Rozentuin in ruil voor
saneringswerkzaamheden op Zuidlangeweg 3.
Conform advies
Aan de Raad voorstellen om het bestemmingsplan vast te stellen conform bijgevoegd
raadsvoorstel en ontwerpbesluit.
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Aquacultuur Oost-Zeedijk
MvdM
Bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een definitief pompgebouw.
Conform advies
Aan de Raad voorstellen om het bestemmingsplan vast te stellen conform bijgevoegd
raadsvoorstel en -ontwerpbesluit.
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Aanpak visserijsteiger Colijnsplaat
JK
In de voorbereiding "aanpak visserijsteiger" zijn 4 varianten uitgewerkt. Deze varianten
variëren in aanpak van opknappen tot herinrichten van de haven waarbij de kosten
variëren. Voorgesteld wordt de variant met de zware betonnen pontons. Deze variant
biedt perspectief qua hergebruik van de pontons in de toekomstige scenario's. Tevens
biedt dit voor de huidige gebruikers van de haven een voldoende perspectief.
Conform advies
- Instemmen met het aanbesteden van deze variant, waarbij het gunningsadvies na de
aanbesteding zal worden voorgelegd;
- de gemeenteraad middels een raadsmemo en via de commissie Rondom Colijnsplaat
informeren over de aanpak;
- de geraamde kosten van deze variant middels een begrotingswijziging (Berap)
opnemen in de begroting.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 11 juni 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

